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ECONOMIC EFFECTS INTERNATIONAL LABOR MIGRATION 

Проблема міжнародної трудової міграції одна із найважливіших в су-
часному світі. Впродовж останніх років лише посилюється міжнародна 
міграція робочої сили. Спостерігається наймаштабніше переміщення на-
селення через міжнародні кордони за останні 70 років. Міграційні процеси 
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здійснюють вплив на соціально-економічний та демографічний розвиток 
суспільства. Ці процеси не минають і Україну. Державам та міжнародним 
інститутам необхідно вирішувати широке коло глобальних проблем, які 
пов’язані з масштабними переселеннями людей.  

Економічні аспекти міжнародної трудової міграції досить складні та 
багатогранні і різняться в країнах-донорах та країнах-реципієнтах. Питан-
ням пов’язаним із міжнародною трудовою міграцією присвячено багато 
праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Побудова міграційної 
політики на основі максимізації позитивних і мінімізації негативних 
економічних ефектів від міжнародної трудової міграції важливе завдання 
для будь якої країни. Україна виступає одним із найбільших 
постачальників робочої сили до країн Європейського союзу та інших 
країн. Саме тому, наше дослідження спрямоване на вивчення економічних 
аспектів міжнародної трудової міграції, для України є досить актуальним.  

Важливим елементом аналізу міжнародної трудової міграції є 
наявність достовірної та оперативної статистичної інформації про ці про-
цеси. Аналіз міграційних потоків та їх наслідків досить складний напря-
мок роботи, оскільки в офіційних статистичних джерелах інформація пев-
ною мірою відображена фрагментарно. Методи виявлення фактів міграції 
не в змозі охопити усі міграційні потоки, зокрема нелегальні. Досить 
значна частина громадян офіційно не заявляють про зміну місця прожи-
вання у зв’язку із виїздами з метою тимчасового працевлаштування. Є й 
категорія громадян яка емігрує нелегальним шляхом – без документів, або 
заявляючи неправдиву мету виїзду. Окремі громадяни офіційно працюючи 
чи навчаючись у другій країні після закінчення терміну їх офіційного пе-
ребування не повертаються на батьківщину. Все це зумовлює певний 
недооблік міграційних потоків.  

В світовій практиці міжнародні інституції намагаються уніфікувати 
національні та міжнародні показники міграційних потоків. Невипадково, 
однією з вимог Плану дій з лібералізації візового режиму між Україною та 
ЄС було запровадження механізму моніторингу міграційних потоків, що 
визначатиме регулярно оновлюваний міграційний профіль України з да-
ними як щодо нелегальної, так і легальної міграції, а також утворення 
органів, відповідальних за збирання та аналіз даних про обсяги і потоки 
міграції [1]. 
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За даними Світового банку у десятку провідних країн призначення 
міграції увійшли Сполучені Штати, Саудівська Аравія, Німеччина, Росія, 
Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Сполучене Королівство, Франція, Ка-
нада, Іспанія та Австралія. У десятку провідних країн-джерел міграції 
увійшли Індія, Мексика, Росія, Китай, Бангладеш, Пакистан, Філіппіни, 
Афганістан, Україна та Сполучене Королівство [2]. В ООН стверджують, 
що на початок 2017 р. налічується близько 244 млн. людей, які перетнули 
міжнародні кордони в пошуках «кращого життя» [3]. Це становить близь-
ко 3,5% всього населення світу. Близько 65 млн. людей по всьому світу 
були вимушені залишити свої домівки втікаючи від насилля і 
переслідувань та стали біженцями.  

За статистичними даними, які наводять демографи, в Україні за кор-
дон на заробітки виїхало від 10 до 20% економічно активного населення. 
Частина з них осіла за кордоном назавжди, інша частина продовжує пра-
цювати й сподівається на повернення в Україну з кращими економічними 
можливостями. Значна частина українців емігрує за кордон лише на 
сезонні роботи, аби підзаробити. 

Вплив міграції на соціально-економічний розвиток країн експертами 
оцінюється по різному. Класично наслідки від міжнародної трудової 
міграції для країни виокремлюють у трьох групах: 

– наслідки обумовлені впливом на ринки праці; 
– наслідки обумовлені впливом на державні фінанси; 
– позаринкові наслідки.  
Економічні наслідки міжнародної трудової міграції на ринку праці 

мають як позитивні так і негативні наслідки і вони будуть прямо проти-
лежними у країн з яких емігрує та в які іммігрує населення. Як правило, 
переважна більшість мігрантів працездатного віку. Країни у які іммігрує 
населення мають можливість залучати на роботу висококваліфікованих 
працівників заощаджуючи на витратах на їхнє навчання. Використання 
висококваліфікованої та некваліфікованої робочої сили іммігрантів дає 
можливість підприємствам значно зменшити затрати на оплату праці 
працівників. В той же час проявлять себе і негативні наслідки для 
корінного населення. Трудові мігранти здешевлюють вартість робочої си-
ли. Через заповнення робочих місць іммігрантами населення країни-
реципієнта вимушене шукати більш оплачуваного заробітку емігруючи до 
більш розвинених країн із більшим рівнем оплати праці. Натомість у 
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країні-донорі мігрантів спостерігається негативні наслідки, зокрема відтік 
робочої сили, у тому числі висококваліфікованої. 

Щодо наслідків обумовлених впливом мігрантів на державні фінанси, 
то відзначимо, що іммігранти сплачують податки і збори в країні-
реципієнті. Проживаючи в країні працевлаштування іммігранти частину 
зароблених коштів залишають у країні-реципієнті сплачуючи за своє про-
живання та забезпечуючи певні умови свого проживання. В переважній 
більшості мігранти повертаються на батьківщину, і країна-реципієнт 
заощаджує на пенсіях, оскільки її отримують на батьківщині.  

Можна виокремити і негативні економічні наслідки міжнародної 
трудової міграції. Це в першу чергу пов’язано із нелегальними 
мігрантами. Як правило, в таких випадках іммігранти попадають у 
тіньовий сектор економіки, тим самим збільшуючи його частку в країні. 
Це може призводити і до підвищення криміногенної ситуації у 
суспільстві, для боротьби з якою потрібні додаткові державні витрати. Не-
гативним є і те, що мігранти претендують на певне коло суспільних благ, 
які держава гарантує своїм громадянам, однак мігранти не робили належ-
ного свого внеску у створення відповідних суспільних фондів ні у країні-
донорі ні у країні-реципієнті. Так, пропрацювавши більшу частину свого 
життя за кордоном, не сплачуючи податків на батьківщині громадянин 
повертається до дому і претендує на отримання цілого ряду суспільних 
послуг. Цим самим створюється на бюджет країни додаткове навантажен-
ня. 

Суттєві економічні наслідки міжнародної трудової міграції породжу-
ють грошові перекази мігрантів. У країнах-донорах вони є джерелом фор-
мування економіки країни, збільшуються доходи населення за рахунок 
трансфертів мігрантів. За даними світового банку найбільшим джерелом 
грошових переказів були Сполучені Штати. Обсяг коштів, відправлених з 
цієї країни в 2014 р., оцінюється в 56 млрд. дол. США. Далі йдуть 
Саудівська Аравія (37 млрд. дол. США) і Росія (33 млрд. дол. США). 
Найбільшим одержувачем грошових переказів була Індія – обсяг коштів, 
що надійшли в цю країну в 2015 р., оцінюється в 72 млрд. дол. США, далі 
йдуть Китай (64 млрд. дол. США) і Філіппіни (30 млрд. дол. США) [2]. 

В Україні трудові мігранти стабілізують економіку. За різними дани-
ми, кожного року українські мігранти перераховують на батьківщину 
кошти, які становлять близько 10% ВВП України. За офіційними даними 
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Національного банку України приватні грошові перекази до домогоспо-
дарств України із інших країн були максимальними у 2013 р. і становили 
майже 8,5 млрд. дол. США. У 2015 р. цей показник знизився до 5,2 млрд. 
дол. США. За оцінками НБУ, обсяги коштів, що надійшли в країну не-
формальними каналами (шляхом передавання готівки або матеріальних 
цінностей від одного домогосподарства іншому), у 2015 р. становили по-
над 1.0 млрд. дол. США, або 19.7% від загальних обсягів грошових 
переказів в Україну [4]. Таким чином, грошові перекази мігрантів в 
Україні становлять такий обсяг як і міжнародні інвестиції в Україну. 
Грошові перекази мігрантів є позитивним чинником, оскільки зростає ва-
ловий національний дохід.  

Отже, підсумовуючи результати нашого дослідження відзначимо, що 
коректна оцінка економічних наслідків країн-донорів та країн-реципієнтів 
від міжнародної трудової міграції є досить складним завданням, однак во-
на має враховуватись і бути основою комплексної та збалансованої 
міграційної політики держави. 
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